صحبت کردن برای
تخلیه احساسات منفی

نظر
کارشناس

خانمها نیاز حیاتی به صحبت کــردن دارند ،به ویــژه زمانی که
ناراحتودلخورباشند.معموالازنظرآقایانصحبتهایخانمها
خسته کننده ،تکراری ،بی فایده یا حتی اعصاب خردکن است
اما باید توجه داشته باشید که خانمها به نفس «صحبت کردن»
نیاز دارند .ممکن اســت یک زن بارها و بارها راجع به مسئلهای
که برایــش ناراحت کننده بوده صحبت کند ،فقــط به این دلیل
کهاحساساتمنفیخودراتخلیهکندوکمیبهآرامشبرسد.

بهحرفهاشگوشبده،همین!

شوهرهایمحترم،چرابهیکیازضروریتریننیازهایهمسرخودبیتوجههستید؟
زهرا وافر| کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
محوری

اگر شــما مردی متاهل باشــید ،به احتمال زیاد قبول دارید که
معموالازنظربرخیآقایان،صحبتهایخانمهاخستهکننده،
تکراری ،بیفایده یا حتی اعصاب خردکن است .بنابراین یا از
تقصیر منه که با تو درددل میکنم!

داستان
بادستهاییکهپربودازسبزیومیوه،وارد
خانهشدوباپشتپا،درخانهرامحکمبههم
کوبید.بعددرحالیکهزیرلبزمینوزمانرا
موردعنایتقرارمیداد،کیسههایخریدراگذاشتروی
پیشخوانآشپزخانه.ایندومینباریبودکهدرماهاخیر،
بازنهمسایهکناریسرنظافتراهپلههاحرفششدهبود.
زنهمسایههربارجوریچشمنازکمیکردوبابیمحلی
جوابش را میداد کــه مژگان ،یک هفته تمــام با یادآوری
صوجــوش میخورد! ناهــار را روی میز
رفتارهای او حر 
چیده بود که وحید از راه رسید .خیلی با خودش کلنجار
رفت که قضیه را بعد از ناهار برای او تعریف کند اما حریف
خودش نشــد .اولین قاشــق غذا را که قــورت داد ،گفت:
«امروزدوبارهبازنهمسایهبغلیحرفمشد!»وحیدگفت:
«ای بابا ،دوباره حرفت شد! حاال بذار غذامون رو بخوریم،

موقعیتهاییکهقراراستبهصحبتهایهمسرتانگوشدهید،فرارخواهید
کردیادرزمانهمصحبتیباآنها،دوستداریدسریعیکراهحلبهآنهابرای
حلمشکلشانارائهبدهیدوخالص!دراینمیان،شمابهیکیازضروریترین
نیازهای همسرتان پاسخ ندادهاید .داستان امروز و تحلیل روانشناسانهاش
دربارههمینموضوعاستوخواندنشبههمهشوهرهاتوصیهمیشود.

بعد!»مژگانجوابداد«:باشه.»...باالخرهغذاتمامشدو
وحیددرحالیکهکنترلتلویزیونرابهدستگرفتهبود،
لم داد روی مبــل راحتی .مژگان که طاقتش تمام شــده
بود ،شروع کرد« :آره داشتم میگفتم ،امروز دوباره با زن
همسایه بغلی بحثم شــد ،بهش گفتم قرار بود شنبه این
هفته شــما راه پلهها رو تمیز کنید ولی طبق معمول»...
وحیدگفت«:عجب»مژگانگفت«:چی؟»وحیددرحالی
که چشــمهایش را ریز کرده بود و زیرنویس شبکه خبر را
میخواند،جوابداد«:نوشتهآلودگیهواداره
به مرز بحرانی میرســه!» مژگان گفت:
«اصال گوش میدی دارم چی میگم؟»
وحید گفــت« :آره ،آره ،بگو» و او ادامه
داد« :گفتــم طبــق معمــول یادتون
رفته وقتی نوبتتون میشه راهپلهها
رو تمیز کنید ،اون وقت میدونی چه

جوابیبهمداد؟»وحیددرحالیکههمچنانباچشمهای
ریزشدهزیرنویسشبکهخبررامیخواند،گفت«:اوهوم».
مژگان گفت« :تو از کجا میدونی چــه جوابی بهم داد؟»
وحید که انگار تازه از خواب بیدار شده بود ،گفت« :هان؟
چیداشتیمیگفتی؟!»مژگانکهحرصشگرفتهبود،
گفت«:اصالبهحرفهایمنگوشنمیکردی؟»وحید
گفت «:چرا بابا فهمیدم دوباره با یکی دیگه دعوات شده،
توهمکههمشباهمهدعواتمیشه!»مژگانلبپایینش
رابادندانهایشگزیدوجوابداد«:تقصیرمنهکهباتو
درددل میکنم ،اصال نمیشه با تو حرف زد.
بشین اخبارت رو نگاه کن!» بعد رفت به
آشپزخانه و شروع کرد به شستن
ظرفها ،در حالی که اشک،
آرام از چشمهایش
فرومیریخت.

تصمیم خوب «بیژن بنفشهخواه» برای اوقات فراغتش!
اینکه بازیگر فوقلیسانسهها گفته برای گذراندن اوقاتفراغت به سفرهای یکی دو روزه
میرود ،از منظر روانشناسی قابل بررسی است
دکتر پرستو امیری| مختصص روان شناسی سالمت

برای دستیابی به فواید سفر ،نیازی نیست یک سفر طوالنی مدت را برنامهریزی کنید چراکه حتی سفر
چهره ها
یکی دو روزه به یک جای نزدیک هم میتواند فواید زیادی برای شما داشته باشد« .بیژن بنفشهخواه» به
تازگی گفت و گویی داشته و در پاسخ به این سوال که اوقات فراغتتان را چطور میگذرانید؟ گفته است:
«خیلیاهلسفرهستموازهرفرصتوتعطیلیبرایرفتنبهمسافرتاستفادهمیکنم.حتیمسافرتهای
یکی دو روزه به شهرهای نزدیک هم حال و هوای آدم را عوض میکند و انرژی تازهای به او میدهد .شبها هم قبل از خواب
کتاب میخوانم اما همیشه چند کتاب را با هم میخوانم و عادت ندارم یک کتاب را به تنهایی تا آخر بخوانم .به همینخاطر
همیشه چند کتاب در کنارم هست(».منبع :روزنامه همشهری) در این بین ،ممکن است شما هم جزو آن دسته از افرادی
باشیدکهازنظرشانسفریاتفریحبهطورکلیازضروریاتزندگینیستیاازآندستهباشیدکهفکرمیکنندآدمبایدحال
وحوصلهداشتهباشدتابهسفربرود؛یاآدمبایدیکسفردرستحسابیوطوالنیوپرهزینهبرودتاحالشخوبشود؛اگر
اینگونهفکرمیکنید،خواندنادامهمطلببرایشماضروریاست!
نیازیاساسیبهتفریح
از منظــر روان شناســی ،نیــاز بــه تفریــح و خودانگیختگــی ،یکی از
نیازهای اساسی انسانهاست نه یک فعالیت حاشیهای و بیفایده.
ســفر میتواند این نیاز را به طور ســالم تامین کنــد .فراموش نکنید
برای دستیابی به فواید ســفر ،نیازی نیست یک سفر طوالنی مدت
را برنامهریزی کنید ،ســفری یکــی دو روزه ،به یک جــای نزدیک هم
میتواندفوایدزیادیبرایشماداشتهباشد.
دور شدن از استرسها

سفر ،شــما را موقتا از استرسها و مشــکالت زندگی دور میکند.
این فاصلهگیری موقتی فواید زیــادی دارد ،از جمله این که
باعث میشود شما به دیدگاه جامعتری درباره زندگی و
مشکالت دســت یابید و پس از بازگشت از سفر با انرژی
مضاعف و در آرامش به حل مشکالت و مسائل بپردازید.
ســفر ذهن شــما را تــازه و از بنــد راهحلهــای قدیمی و
تکراری رها میکند.
باالبردنانعطافپذیری
شــرایط زندگــی در ســفر بــا زندگــی
روزمره متفــاوت اســت و آدمها باید
به صــورت انعطافپذیر خــود را با
این شــرایط خاص سازگار کنند
و از عادتهــای زندگی روزمره
حداقل به صورت موقت دست
بردارند .در سفر ،سطح تحمل
وپذیرشافرادبیشترمیشود.

افزایشاعتمادبهنفس
همانطورکهگفتیمسفریکشرایطمتفاوتاززندگیروزمرهاست.
درسفرهرچندکوتاهمدت،اتفاقاتغیرمترقبهایممکناستپیش
بیاید که نیازمند مدیریت است .مدیریت اتفاقات و ماجراجوییهای
کوچــک و بــزرگ در ســفر باعــث میشــود میــزان اعتماد شــما به
تواناییهای خودتان بیشتر شود و اعتماد به نفستان افزایش پیدا
کند.سفرتمرینخوبیاستبرایرشدبسیاریازمهارتهاازجمله
مهارت حل مسئله ،ارتباط موثر ،همکاری با دیگران ،کار گروهی و
غیره؛ همه اینها در نهایت اعتماد به نفس شما را افزایش میدهد.
افزایشهیجاناتمثبت

اغلب افراد تصور میکنند برای ســفر رفتــن ،آدم باید
حــال و حوصله داشــته باشــد؛ در حالی که این ســفر
است که حال و حوصله را به آدمها برمیگرداند .پس
اگر مدتهاست دچار بیحوصلگی و هیجانات منفی
دیگر هستید ،شروع کنید به برنامهریزی برای یک سفر
لذتبخش حتی یکی دو روزه .سفر شما را از
مســیر روزمرگی خارج میکنــد .دیدن
مکانهــای تــازه ،آدمهــای متفاوت،
امتحان کــردن غذاهــای متفاوت،
گشــت و گــذار در طبیعــت یــا یک
شــهر جدیــد ،همگــی میتواند
کسالت و بیحوصلگی شما را
از بین ببرد و تجربه هیجانات
شــادی ،لــذت و آرامــش را
جایگزین کند.

وقتی خانمهــا راجع بــه نگرانیها و ناراحتیهایشــان صحبت
میکنند،مردهابهچندشکلواکنشنشانمیدهند.درادامه
شبرروانهمسرانشانخواهیمپرداخت.
بهتاثیراتاینواکن 
از کوره در میروند :عدهایکهازهمهبیحوصلهترهستند،از
کورهدرمیروندوباجمله«:دوبارهشروعشد؟»بحثرادرگلوی
همسرشانخفهمیکنند!وتعجبیهمندارداگرهمسرانچنین
افرادی از تجمع احساســات منفی سرکوب شــده و حرفهای
ناگفتهدرونشان،دیریازوددچارافسردگیشوند.
مثل مجســمه روبهروی همسرشــان مینشــینند :دسته
بعد آقایانی هستند که وقتی همسرشان در حال صحبت است،
مثلمجسمهمینشینندروبهرویاووبدوناینکهکوچکترین
عکسالعملی نشــان دهند ،به نقطه نامعلومی خیره میشوند
میتــوان انتظار داشــت که همســران چنین افــرادی ،به دلیل
احساسنادیدهگرفتهشدن،تمایلبهپرخاشگریپیداکنند.
مدام راهحل میدهند :گروهیازآقایانهموقتیهمسرشان
درحالصحبتاست،مدامحرفاوراقطعمیکنند،راهحلارائه
میدهند ،ایراد میگیرند و  . ...همســران چنین افرادی نیز به
مرورزمانخودبهخودبهسمتسکوتکردنکشیدهمیشوند.
شوهرهاحتمابخوانند

اماعدهقلیلیازآقایانهستندکهبهدرستیتشخیصمیدهند
نه تنها باید به همسرانشــان فرصت و اجازه حرف زدن بدهند،
بلکه درک میکنند هدف خانمها از صحبــت کردن ،نق زدن یا
تکرارمکرراتنیستبلکهآنهابیشترباهدفتخلیهاحساسات
منفیوسبکشدنصحبتمیکنندوبیشازهرچیزبههمدلی
احساسیهمسرخودنیازدارندتاتوصیههاوارزیابیهایدقیق
و منطقــی .پس اگــر برای ســامت روحــی و حتی
جسمی همســر خود ارزش قائل هستید ،به
حرفهای او با دقت گوش کنید و همدلی
نشــان دهید .تعجب نکنیــد ،خانمها در
بسیاری از مواقع حرفهای ناگفتهشان
را به شــکل مشــکالت روحی و دردهای
جسمانینشانمیدهند.

نمیدانم چرا هر روز بیشتر روی شوهرم
حساس میشوم!
لونیمازشروعزندگیمشترکمانگذشتهونمیدانمچراهرروز
یکسا 
بیشتررویشوهرمحساسمیشوم.دوستندارمباهیچخانمیصحبت
کند ،جلوی من اسم خانمی را ببرد یا تلفن خانمهای همکار یا آشنایان را
جواب دهد .شوهر خوب و دلپاکی است اما میترسم غرورش کار دستش بدهد و
عاشقزندیگریشود.بابتایناحساس،واقعااذیتهستم،چهکنم؟
زهره حسینی| مشاور و دانشآموخته دانشگاه عالمهطباطبایی

مخاطب عزیز ،اولین نکته مثبتی که در مشکل شما وجود دارد اعتراف صادقانه
مشاوره
شما به دل پاکی همسرتان است که بسیار قابل تحســین است و نشان میدهد
زوجین
همسرشمارفتارغیراخالقینداشتهواینمشکلصرفایکحساسیتذهنیدر
شماستکهبهتراست،رفعشود.نکتهدوم،آگاهیشمابهمشکلخودتاناست.
برخی افراد متاسفانه با قضاوت شتاب زده و البته بدبینانه ،سعی در درست دانستن برداشتهای
خود دارند و در مقابل آگاهی یافتن به این سوء برداشتها مقاومت نشان میدهند اما این که شما
خود اقدام به دریافت کمک کردهاید و به دنبال رهایی از چنین احساسات آزار دهندهای هستید،
نشاندهندهآگاهیوبینششمادرزندگیمشترکاست.
علتحساسیتهایتانرابشناسید

دربارهعللاینگونهحساسیتهامیتوانبهشیوههایفرزندپروریوخاطراتکودکیونوجوانی
اشارهکرد.والدینیکهزمینههایبدبینییابیاعتمادیرابهدیگرانباایجادترسیاسبکدلبستگی
ناایمندرفرزندانایجادمیکنند،باتبعاتیاپیامدهایمنفیآنبهخصوصدرازدواجفرزندانخود
مواجهمیشوند.همچنینمشاهدهمشاجراتوالدینیاپیمانشکنییکیازوالدینهممیتواند
ذهن ما را به شریک زندگی حساس کند .در آخر ،تجربه قبلی شکســت عاطفی در فرد یا ازدواج از
طریقارتباطقبلازازدواجهممیتواندزمینهسازافکارحساسیتبرانگیزدراینزمینهباشد.
چهبایدکرد؟
بهتر اســت در ابتدا برای رهایی از این احساســات دردناک بدانید که اینها یک سری افکار منفی
هستندکهواقعیتندارندوتنهاپذیرشاینافکاربهشماکمکمیکندتاکمتربهآنهابهابدهیدیااز
آنهافرارکنید.مثالیکیازراههایتشخیصافکارایناستزمانیکهافکاردردناکوحساسیتزا
به سراغتان میآید ،تنها به اول افکار خود این عبارت را اضافه کنید که«االن متوجه شدم دارم فکر
میکنمکه»....وفکرخودرابنویسیدتابهمرورمتوجهشویدشماتحتتاثیرافکارقرارداریدنهواقعیت.
همچنینبهبررسیسودوزیاناینحساسیتهابپردازید.آسیبهاییراکهدرباالذکرشد،دریک
ستونوفوایدآنرادرستوندیگرقیدکنیدوبهمحاسبهآندوبپردازید.آیااینهمهآسیبارزشدارد
تابهحساسیتخودادامهدهید؟!
ازکنکاشبیشازحدبپرهیزید

روشیکهشماهمسرتانرادرروابطبادیگرانمحدودکردهایدآیادررفعحساسیتوایجاداحساس
آرامششماموثربودهاست؟یاحساسیتشماروزبهروزبیشترشدهوناامنیبیشتریپیداکردهاید؟!
بنابراینتالشکنیدبهریشههایاینحساسیتکهدرباالذکرشد،پیببریدوآنهارارفعکنید.در
ضمنوتاحدامکانازکنکاشوتعقیبرفتارها،مکالماتوروابطهمسرتانپرهیزکنید.

روز بررسی قفلهای خانه

زندگیسالم
سه شنبه
 19آذر 1398
شماره 1484

عالوه بــر قفــل در ورودی خونه که درســت
کار کردنــش ،امنیــت
منزلتــون رو تامیــن
میکنه ،امروز قفلهای
اتا قهــا ،حمــام و
سرویسبهداشــتی رو
هم بررســی کنین و اگر
الزمه عوضشون کنید.

باجوراب،عروسکی
فانتزیبسازید!

مشاوره

تاثیراتواکنشهایآقایانبهدرددلهایهمسرشان

قرار و مدار

بانوان

آیا میدانیــد که به جای صرف هزینه برای خرید اســباب
بازیهای گــران ،میتوانیــد در خانه با مواد اولیــه ارزان
قیمتودردسترس،عروسکیسادهوزیبابرایکودکتان
با کمک خــودش بســازید؟ بــه عبارتــی هــم برایش یک
عروسک ســاختهاید ،هم خالقیتش را به کار گرفت ه و هم
برایمدتیسرگرماشکردهاید.
وسایلموردنیاز
برای ســاخت عروســکی که در ایــن مطلب ،دربــارهاش
صحبت خواهیم کرد به ســه جفت جوراب بــه رنگهای
دلخواهنیازدارید.
نحوهدرستکردنعروسک
 -1مطابق تصویــر ،جورابها را برش مــی زنیم و هر یک
ازآنهارابرایقسمتیازبدنعروسکبهکارمیبریم.
-2برایساختبدنوسرخرگوش،دولنگهازرنگهای
مختلفجورابرابهشکلتوپبرشدهیدوداخلشانرابا
پنبهپرکنید.دستآخر،انتهایهریکرابدوزید.
 -3برای گوشهــای خرگوش
دوعددجورابرابهشکلنواری
بــرش دهید و بــا پنبه پــر کنید و
انتهایآنهارابدوزید.
 -4پاهــا و دم خرگــوش را نیــز
مطابــق الگــو بــرش دهیــد و پر
کنید .دقت کنید برش پاها هم
اندازه باشد و دم خرگوش کمی
کوچکتربرشدادهشود.
 -5بــه جــای چشــمها ،از
دکمههایرنگیاستفادهکنید.
بینی و دهان خرگــوش را با نخ و
سوزنرویصورتآنبدوزید.
-6بهجایگلسرخرگوشمی
توانیدازشکوفهیاگلهایآماده
موجوددربازاراستفادهکنید.
 -7در انتهــا ،لپهای خرگوش
را با رنگ یا مواد آرایشی صورتی
کنید.
توصیه میشــود ایــن خرگوش
زیبا و دوستداشتنی را در ازای
یک کار خوب کودک ،به او هدیه
دهید.
ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

* دربــاره پرونــده « 20فایــده داشــتن خواهــر و بــرادر»،
میخواستم بگم که هیچی تو دنیا بهتر از داشتن خواهر و
برادرنیست.قربونخواهروبرادرهامبرممن .ملکی
*االنبرادرهمبهبرادررحمنمیکنه!توکهبیستتافایده
برادرداشتنروگفتی،حداقلیهچندتاضررخانوادهشلوغ
رو هم میگفتی! بچه یــه دونه کافیه ،همونو به ســرانجام
پیشرو
برسون،بقیهپیشکش.
*چهارشنبهپیشنوشتیددرلوکزامبورگ،کودکانتا۱۵
سالگیبهچهارزبانتسلطمییابند.خوبچرانمایندهای
شوپرورشکشورمانبهاینکشورنمیرودتاببیند
ازآموز 
سیستمآموزشیوکتابهایدرسیدراینکشورچگونه
است که یک دانشآموز تا قبل از ۱۵سالگی به چهار زبان
مسلطمیشودولیدرسیستمآموزشیما،یکدانشجوی
دکترادر ۳۰سالگیحتیسادهترینجملهانگلیسیراهم
نمیتواندبگوید.
* درباره مطلب «بلند کردن یواشکی جنس از مغازهها»،
هنوزباورمنمیشهکهیاروباداشتنیکجزیرهالکچری،به
خاطر 200دالرخودشرابیچارهکرد.
*برخــاف وعدهتان در هفتــه پیش ،بــازم کمیک صفحه
خانوادهچاپنشد .مثلمسئوالنفقطوعده میدهید.
* پرونده امروز زندگیســام ،خیلی جالب بود .حیف که
فردایکعالمهپیامکبراتونمیفرستنکهدراینشرایط
اقتصادی ،یک بچه هم زیاده .نداشــتن توکل و اعتماد به
روزیدهندهبودنخداوند،اصلیتریندلیلتکفرزندی
کریمپویان
درکشوراست.حیف.
* پسرعزیز و داداش گل مون محمدجان ۱۷ ،آذر تولدت
رو تبریک میگیم و امیدواریم موفق و سالمت و تندرست
ازطرفمامان،بابا،فائزهوثناکوچولو
باشی؛ 
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